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المادة:التربية اإلسالمية
امتحان جهوي تجريبي أولى بكالوريا

ثانوية :محمد الخامس التأهيلية

مدة اإلنجاز:ساعة واحدةونصف

وضعية االنطالق
بمناسبة اقتراب االمتحانات ثار نقاش بين تالميذ قسمك حول المنهجية السليمة لالستعداد لالمتحان،قال أحمد أن منهجيته تعتمد أول على التوكل
على هللا مع الصبر واالستعانة بأهل الخبرة والتجربة لالستشارتهم وكل هذا يساعده في االستعداد ،بينما يرى سعيد ضرورة اللجوء إلى الغش
بسبب طول المقرر وكثرة المواد ،..فثار أحمد في وجهه ورد عليه بأن الغش يتنافى مع القيم العفة ويساهم في إفساد األرض بدل إعمارها ،كما أن
الغش في االمتحان يتنافى مع مبدأالعدل و الكفاءة واألمانة وتحمل المسؤولية .وأيدت هذا الرأي فاطمة التي اعتبرت أن الظروف ليست مبررا
للوقوع في الغش ،واستدلت بما وقع ليوسف عليه السالم الذي امتنع عن الوقوع في المحضور رغم ظروفه.
النص الثاني:
يقول اإلمام محمد أبو زهرة" :هبطت الفتنة في نفوس النسوة ،ولكن صداها كان يتردد بين النص ،خصوصا النساء ،وقد آمن الملك بحقيقتين :عفة
يوسف ،وإغواء امرأته ،وانضم من كن يلمنها ،وتشايع الخبر في المدينة فرأوا أن من حسن السياسة أن يسجن يوسف لينسى الناس هذه السيرة،
وإن كان سجنه غير منظقي ألنه بريء إال أنهم رأوا أنه الحل الوحيد إلطفاء هذه الشائعة التي هزت مقومات المجتمع ،وأشاعت القول بالفاحشة"..
التفسير التربوي للقرآن الكريم،الجزء 2
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الفهم واستثمار المكتسبات7( :ن)

 1ما هو الموضوع الذي تناولته الوضعية ( 1.25ن)
 2صغ مضمونا النص الثاني
 3اشرح ما تحته خط

( 1.25ن)
(1.5ن)

 4قال أحمد أن الغش يتنافى مع إعمار األرض ،وضح عالقة الغش بعمارة األرض في سطر (1.5ن)
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 5لجأ عزيز مصر إلى سجن يوسف

ثالثا:

تحديد الواقف وتعليلها( 3ن)
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 1من خالل النقاش الوارد في الوضعية،
 2اللجوء الى الغش يتنافى مع الكفاءة واألمانة

(1.5ن)

 2طول المقرر وكثرة المواد مبرر للغش(1.5ن)

ثالثا:القرآن الكريم (4ن)
على ضوء ما ورد في النصين السابقين استدل على ما يلي من سورة يوسف:
 1األمر بسجن يوسف لوضع حد للفتنة (1.5ن)
 2الكفاءة واألمانة اساس تحمل المسؤولية (1.5ن)
 3قيمة العفة()1

(3ن)

التحليل:
 1بين دور الكفاءة واألمانة في نجاح الحياة الزوجية في حدزد سطرين (1.5ن)  2من مقومات وشروط استقرار األسرة عدم إشاعة
الفاحشة،وضح ذلك في سطرين؟ (1.5ن)
خامسا2( :ن)
 1وردت في الوضعية األولى مجموعة من القيم،استدل عليها بنص شرعي مناسب من خالل ما درست في مدخل االقتداء:
القيمة
الحياء
العفة
العدل

النص الشرعي المناسب

